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Generalforsamling i ejerforeningen
Der indkaldes til generalforsamling i ejerforeningen: 
Onsdag den 19. marts 2014 kl. 19.30
i Fællesrummet i Groskenstræde 3.
Beboerne i Bjergegade 28 A-E er også meget velkomne.

Dagsorden:
 1. Valg af dirigent.

 2. Aflæggelse af årsberetning.

 3. Aflæggelse af årsregnskab (regnskabet for 2013 er vedlagt).

 4. Forslag:
 a) Lise & Anders Kabel samt Maibritt & Jan Fyllgraf har bedt om en drøftelse af spørgsmålet om 

hunde i Gården samt bestyrelsen beslutning i den forbindelse, jf. Groskenstrædetidende af 
oktober 2013, som er vedlagt.

 b) Bestyrelsen foreslår, at der etableres en "hundegård"jf. Groskenstrædetidende af oktober 2013.
 5. Valg af medlem til bestyrelsen (Lis Foss er på valg).

 6. Valg af bestyrelsessuppleant (John Petersen er på valg).

 7. Valg af revisor og revisorsuppleant (Beryl Aasvang og Kirsten Linde er på valg).

 8. Eventuelt, herunder 
* oprydningsdage, loppemarked, sommerfest/krebsegilde, juleglöggparty
* henstilling af ting og sager i det fælles kælderrum.

Foreløbig plan for fordeling af havearbejdet i 2014
Ejerforeningsbestyrelsen har med udgangspunkt i sidste års plan udarbejdet nedenstå-
ende foreløbige plan for fordelingen af havearbejdet i Gården. Hvis den tildelte periode 
ikke passer på grund af ferie el.lign., bedes vedkommende give besked herom til 
kassereren (Carsten Søndergaard) inden eller på generalforsamlingen. Beboere, som er 
villig til at overtage ubesatte opgaver, bedes ligeledes give besked til kassereren.

Græsslåning:                  (foreløbig plan)

Uge Ansvarlig Uge Ansvarlig Uge Ansvarlig

17 Vibeke + Verner 25 Lise + Anders 33 Lise + Anders

18 26 Lene + Thomas 34 Lene + Thomas

19 Jytte + Knud 27 Vibeke + Verner 35 Kili

20 Irene + Jesper 28 Lennart 36 Irene + Jesper

21 Karen + Carsten 29 Jytte + Knud 37 Susan + John

22 Kili 30 38 Majbritt + Jan 

23 Majbritt + Jan 31 Karen + Carsten

24 Susan + John 32 Lennart

”Urnegård”: Beryl + Mogens Hæk omkr. P-pladsen: (hækklipning omkring terrasserne 
påhviler beboerne i de pgl. huse)

Beboere, som i 2014 har påtaget sig græsslåning (i 2 uger), klipning af hæk omkring P-pladsen eller pasning af 
"urnegården" vil få godskrevet 300 kr. i deres bidrag til Gårdens fællesudgifter i 2015.
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